Hämeen lääninhallituksen päätöksellä 13. elokuuta 1968 rauhoitettiin luonnonsuojelulain
nojalla 9,3 ha suuruinen Salussärkän harjun alue.
1. Alueella on kielletty:
- maan käyttö viljelykseen sekä maan ja kivien ottaminen, siirtäminen, louhiminen ja
piirteleminen sekä ojien kaivaminen;
- karjan laiduntaminen;
- rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen lukuun ottamatta jäljempänä
kohdassa 3 mainittuja poikkeuksia;
- metsästys, kalastus sekä kaikenlainen eläinten tappaminen, pyydystäminen ja hätyyttäminen;
- pesien, munien, mädin, puiden, pensaiden ja kasvien ja kasvinosien vahingoittaminen ja
ottaminen, lukuun ottamatta maanomistajien toimesta tapahtuvaa marjojen ja sienien
poimintaa sekä metsänhoitoa;
- liikkuminen ilman maanomistajan kutakin kertaa varten erikseen antamaa lupaa;
- tulenteko, telttailu ja muu leirielämä;
- uiminen, lukuun ottamatta Särkkä ja Valkama nimisiä tiloja, joiden omistajat ja näiden
vieraat saavat uida missä tahansa tilojen rannoilla;
- eväspapereiden ja muiden sellaisten tähteiden jättäminen;
- samoin kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa vaikuttaa epäedullisesti maisemakuvaan tai
kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen.
2. Alueella olevaa metsää on hoidettava pelkästään maiseman kauneutta silmällä pitäen, ja on
puiden kaataminen ja metsän raivaaminen sallittu vain Pirkka-Hämeen piirimetsälautakunnan (nyk.
Metsäkeskus Pirkanmaa) osoituksen ja ohjeiden mukaisesti.
3. Edellä 1 kohdassa mainittujen säädösten estämättä saadaan alueella suorittaa seuraavia
rakennustöitä:
- Särkän ja Valkaman tonteilla voidaan suorittaa entisten rakennusten korjauksia ja uuden
rakentamista maisemaan mahdollisimman hyvin sopivalla tavalla;
- Tie- ja vesirakennuslaitos voi tämän päätöksen estämättä hankkia omistukseensa ja rakentaa
liikenteen järjestelyn kannalta tarpeelliset tien levitykset, paikoitus- ja levähdysalueet sekä
niiden aidat ehdolla, että rakenteet hyvin sopivat ympäristöönsä ja rakennustyössä tehdään
kaikki voitava reuna-alueen puuston suojaamiseksi sekä että alueiden pitämisestä siisteinä
huolehditaan jatkuvasti.
4. Edellä olevista määräyksistä voidaan poiketa vain Valtion luonnonsuojelunvalvojan kutakin
tapausta varten erikseen antaman luvan perusteella sikäli, kuin se on alueen luonnonsuojelun
kannalta perusteltua.
Huom!
Edellä olevan Hämeen lääninhallituksen rauhoituspäätöksen uimakielto ei koske Salussärkän
pohjoisosassa olevaa P-alueen rantaa, sillä kyseinen alue on tielaitoksen hallinnassa eikä
rauhoitusaluetta.
Edellä olevan päätöksen lisäksi Salusen osakaskunta on vuosikokouksessaan päättänyt kieltää
kalastuksen alueellaan 25 metriä lähempänä Salussärkän rantaa luonnonsuojelualueen vuoksi.
Osakaskunta on myös kieltänyt moottoriveneellä ajamisen vesialueellaan. Katso Vilppulan maasto
ja vesiliikennerajoitukset. http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=29253&lan=fi

